
 

 
 

                          MODURI DE EXPUNERE 
Clasa : a VII-a 

Data :11 mai 2018 

Profesor: Dorolti Ioana 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina : Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare : Lecţie de sinteză. 

Subiectul :  Moduri de expunere - text literar/text nonliterar 
Texte suport : cărţi, reviste şi ziare din biblioteca şcolii 

Motivaţia lecţiei :  

 oferă elevilor  şansa de a-şi diversifica şi utiliza cunoştinţele dobândite  prin intermediul 

unei abordări diferite informaţiei 

 solicită şi implică învăţarea prin interrelaţionarea cunoştinţelor 

 facilitează învăţarea implicând  interacţiunea  socială ; 

 dezvoltă motivaţia intrinsecă a învăţării 

 dezvoltă gândirea logică şi practica aplicării cunoştinţelor teoretice 

Scopul lecţiei : Îmbunătăţirea competenţelor de lectură vizând plăcerea de a citi. 

Obiectivele operaţionale : 

Elevul va fi capabil să: 

a) obiective cognitive: 

Receptarea mesajului oral: 

1.1 să identifice informaţiile esenţiale dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii sensului global al 

acestuia 

1.2. să identifice  secvenţele de dialog, naraţiune şi descriere dintr-un mesaj oral, în scopul 

înţelegerii modului de structurare a acestora 

Producerea de mesaje orale 

2.1. să exprime mesajul oral legând ideile logic 

2.3. să alcătuiască propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical 

2.4. să-şi adapteze vorbirea (şi gândirea) la parteneri şi la situaţii de comunicare diverse (prin 

argumentare) 

Receptarea mesajului scris 

- 3.2. să recunoască modurile de expunere utilizate într-un text (şi aplicabilitatea lor în practică) 

-  să-şi formeze propriile tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea 

-  să realizeze că re-lectura cerinţei/textului îi poate da răspunsul 

Producerea de mesaje scrise 

 redactarea unor răspunsuri scurte pe o temă dată, exersând paşii: cerinţă – text/informaţie - 

argumentare 

b) psiho-motorii: 

 – să demonstreze cunoaşterea regulilor unui joc logic 

c) afective: 

– să-şi dezvolte plăcerea de a citi (prin faptul că, prin jocul cu textul literar, îşi găseste o cale 

de a comunica cu ceilalţi, dar şi cu sine) 

 – să îşi manifeste deschis şi liber entuziasmul pentru  acele momente din lecţie care îl atrag în 

mod deosebit;  

 –  să aducă argumente pentru ceea ce afirmă/infirmă (Ori, nu acest lucru contează cel mai 

mult în societatea în care trăim?! )  

- să exerseze lucrul în echipă. 

Strategia didactică: învăţare prin anticipare, dublată de învăţarea prin cooperare, abordarea 

lecţiei  prin  modelul ERR  ( Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie). 



 

 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia  - în toate cele trei etape ale lecţiei. Brainstormingul  

şi predicţia, pe baza unor temeni- cheie în etapa de evocare; jocul didactic (Şahul literar) şi 

învăţarea reciprocă, în etapa de realizare a sensului; exerciţiul  şi învăţarea prin descoperire, în 

etapa de reflecţie. 

Mijloace didactice:  tablă de şah, piese de şah, cărţi, pliante, calculator, clipboard.  

I. EVOCARE  
       Brainstorming – elevii sunt invitaţi să urmărească 5 minute dintr-un interviu din emisiunea 

,,Profesioniştii” a Eugeniei Vodă
1
 . După vizionare  vor fi întrebaţi: Dacă doresc să vadă tot 

interviul? Ce i-a impresionat din acest interviu? Dacă succesul are vârstă? Cum se ajunge la 

succes?  

 şi mai ales: Care credeţi că a fost ordinea în care a procedat Daria: a învăţat teoria (regulile 

şahului), iar apoi a început să practice şahul, sau invers? (10 minute) 

 

Predicţie pe baza unor termeni-cheie  
            Elevilor le este prezentată „tabla de şah literar”. Împreună cu ei sunt enumerate câteva 

reguli ale jocului de şah (cum se mută turele, caii, nebunii, regele, regina) şi sunt provocaţi, prin 

întrebări,  să participe la un joc literar respectând regulile şahului. 

  Elevii sunt împărţiţi în două grupe, prin tragerea la sorţi a pieselor (,,Echipa pieselor 

albe” şi ,,Echipa pieselor negre”) şi pentru că este ora de lectură, pe masă au sunt  puse:  cărţi, 

pliante, reviste. (5 minute) 

     

 Enunţarea scopului şi a obiectivelor lecţiei  

      Elevilor le sunt evidenţiate scopul  şi obiectivele lecţiei: aplicarea în practică a noţiunilor 

de teorie literară, mai concret: a modurilor de expunere învăţare. Profesorul, prin întrebări, 

determină elevii să-şi reamintească modurile de expunere învăţate.  Tot el scrie, pe clipboard, 

schema modurilor de expunere rezultată din răspunsurile elevilor. (5 min.)  

  Respectând echipele şi rolurile „şahiste” (rege, tură, cal etc.) elevii sunt invitaţi la „tabla 

de şah literar” pentru a executa primele mutări. Sub pătratul pe care se vor opri există o sarcină 

de lucru cu anumite cerinţe. Fiecare va lua  acest bileţel şi va  merge la loc urmând să rezolve 

cerinţa. Elevii vor solicita sprijin, acolo unde este cazul, întâi membrilor echipei,  apoi 

profesoarei.   (5 min)  

 

II. REALIZAREA  SENSULUI     

 Abordarea teztului literar  cu ajutorul cerinţelor de pe „tabla de şah literară” poate fi o 

formă de evaluare formativă a elevilor (făcând parte din multitudinea metodelor de evaluare 

modernă), Mai important este aspectul de punere în practică a cunoştinţelor  teoretice acumulate. 

Astfel, noţiunea abstractă de realizare a sensului devine vie, elevul obţinând răspuns la 

întrebarea de ce trebuie să învăţ modurile de expunere?  

 Din punct de vedere didactic, secvenţa de realizare a sensului se explică astfel: legătura 

ce se realizează între cerinţă - fragmentul de text – argumentare. Această legătură se face logic, 

deoarece fiecare cerinţă este formulată astfel încât să formeze elevului ordinea (de altfel, 

firească) deprinderilor:  a citi – a identifica – a argumenta. Acest exerciţiu nu este altul decât un 

exerciţiu de comunicare prin argumentare.  

 Aşadar, realizarea sensului se face prin faptul că elevul reuşeşte să rezolve cerinţa jocului 

literar, prin  căutarea şi găsirea, în text, a  argumentelor care să-i susţină răspunsul, după propria 

sa metodă de învăţare. 

 Practic: elevii din fiecare echipă vor prezenta răspunsurile, respectând paşii ceruţi de 

sarcinile de lucru.  Prezentarea se va face exact în ordinea scrisă pe bileţele (Anexa 2), astfel 

încât toţi elevii să poată urmări logica răspunsului: se citeşte prima parte a sarcinii de lucru, apoi 
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se citeşte fragmentul de text, apoi cerinţa, pentru ca în final să se dea răspunsul susţinut de 

argumentul aferent.            

   Profesorul are rolul de a-l dirija pe elev în respectarea acestor paşi şi de a-l ghida  spre 

aflarea răspunsului bun (în cazul în care răspunsul elevului a fost unul greşit), dar, lăsând elevul 

să găsească/gândească singur argumentarea.  (20 min) 

 

III. REFLECŢIE   
       Ritmul de lucru şi de înţelegere a cerinţelor  fiind diferit,  la terminarea sarcinii în clasă  

elevii  cu un ritm de lucru bun vor avea posibilitatea să facă o altă mutare pe ,,tabla mare de şah” 

şi să ia un alt bileţel susţinând astfel întreaga echipă. Dată fiind complexitatea  cerinţei pentru o 

parte dintre elevi   citit – identificat răspunsul - argumentat) se va începe  rezolvarea acesteia în 

clasă, urmând  să fie finalizată  acasă – ca  temă. (10 min)  
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                                                MODURI DE EXPUNERE  

                                      ÎN TEXTUL LITERAR ŞI NONLITERAR 

 

MODURILE DE EXPUNERE sunt modalităţile în care noi (sau scriitorul) vrem să prezentăm 

acţiunea, evenimentele,  locul şi timpul acţiunii,  personajele 

Ele sunt: I. NARAŢIUNEA  II. DESCRIEREA III. DIALOGUL IV. MONOLOGUL 

 

I. NARAŢIUNEA: modul de expunere pe care noi (sau scriitorul) îl putem să-l folosim pentru 

relatarea unor întâmplări, prezentate într-o desfășurare gradată. 

 Caracteristicile narațiunii: 

- verbul  este partea de vorbire care predomină; 

- un narator (ipostaza în care apărem/ apare scriitorul)  

                        – narator obiectiv (spectator) = naraţiune obiectivă (pers. a III-a) 

                        - narrator subiectiv (personaj) = naraţiune subiectivă(pers. a I-a) 

 -acţiune, întâmplări 

 -personaje (fac acţiunea, o dinamizează); 

 -timp şi spaţiu în care se desfășoară acțiunea/evenimentele. 

 

 II.DESCRIEREA: modul de expunere prin care noi (sau scriitorul) putem  să prezentăm 

trăsăturile particulare ale unui obiect,fenomen, colţ din natură, personaj sau ale unor 

sentimente, impresii pe care le avem. 

Ea poate fi: 

Descriere literară Descriere nonliterară 

- predomină substantivele însoţite de 

adjective (grupuri nominale) 

- figurile de stil (comparaţia, metafora, 

epitetul, etc.); 

- imaginile artistice adresate simţurilor 

(imagini vizuale, auditive, olfactive, 

cromatice, tactile); 

- verbele la modul indicativ, timpul 

prezent (ex.: este, are, văd, simt) sau 

imperfect (ex.: era, avea, vedeam, 

simţeam); 

- perspectiva naratorului (proză) sau a eului 

liric (poezie) este subiectivă – descrie 

- se folosesc termini tehnici şi ştinţifici  

- cuvintele sunt folosite cu sens propriu. 

 

 

- nu se folosesc imagini artistice, figuri de 

stil. 

 

 

 

- este obiectivă 

 

- oferă informaţii precise 

 



 

 

impresiile şi sentimentele celui care 

priveşte. 

- timpul şi spaţiul le putem determina 

din desenele pe care ni le imaginăm atunci 

cănd citim textul : spaţiul: un décor 

interior, un peisaj; 

timpul: un anotimp, un moment al zilei. 

- atmosfera generală: poate fi de linişte, 

de freamăt, de veselie etc. 

 Descrierea apare împreună cu 

naraţiunea. 

 

Ex.: Anunţul publicitar, pliantul de hotel, 

pliantul pentru prezentarea unor locuri 

geografice, reţetele culinare, textul ştinţific, etc. 

 

 

PORTRETUL este descrierea unei personae/ unui personaj sub apect fizic şi/sau moral. O 

variantă a portretului este autoportretul. 

Portretul poate fi realizat:  

- direct: de către noi (sau de scriitor), de alţi colegi (alte personaje), sau autoportret ( ne 

descriem singuri / personajele se descriu singure); 

- indirect: prin faptele, aditudinile, gândurile, limbajul pe care-l avem / îl  au  personajele din 

operele literare  

Portretul îl putem realiza prin descriere dar şi prin dialog sau monolog. 

TABLOUL este descrierea unei privelişti, a unui obiect sau a unui fenomen al naturii. 

- pedomină imaginile vizuale dar apar şi cele auditive, olfactive, tactile. 

Scopul descrierii: 

- de a sugera gânduri, stări sufleteşti, senzaţii trăite de noi/scriitor. 

 

III. DIALOGUL:  

- formă de comunicare ce constă în schimb replici între două sau mai multe personae/personaje. 

Caracteristicile dialogului: 

-prezența replicilor:  verbale sau /şi nonverbale (gesturi, expresii ale feţei, ţipete) 

-verbe și pronume la persoanele I și a II-a (eu zic; mă bucur să te văd; tu ce zici?; noi mergem 

la…; vă mulţumim, etc) 

- predomină: linia de dialog, semnul întrebării și al exclamării ( - Într-adevăr!  - Chiar o fi 

aşa?!  - Ce zici despre…? ) 

- are elemente specifice adresării directe: interjecţii, exclamaţii, interogaţii ( - Şi broasca, 

pleosc! în lac.-  Ho, ho, ho. – Ooo… - Ei şi?).  

Rolul dialogului este de a dinamiza acţiunea precum şi de a lăsa personajele să vorbească 

(caracterizarea indirectă). 

 

IV. MONOLOGUL este o variantă a dialogului în care noi ( sau personajul) rostim gânduri 

(ne analizăm adevăratele sentimente sau cauze ale faptelor sau gesturilor noastre (sau personajul 

pe ale sale). 

Caracteristica principală a monologului este că nu cere prezenţa unui interlocutor care să dea 

replici. 

- se relizează în mod special prin fraze scurte, întrebări, enumeraţii, repetiţii, exclamaţii, 

interjecţii exclamative.  

 

Sarcini de îndeplinit
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                                                    ANEXA 2 

 

Citeşte prima şi ultima strofă din poezia 

 

Citeşte prima  şi cea de-a treia strofă din 

                                                           
 



 

 

„VARĂ” de Şt.O. Iosif (Ştefan Octavian  

Iosif) din volumul POEZII. 

Identifică imaginile artistice din: 

- prima strofă:................................... 

- ultima strofă (versurile 1, 3 şi 4) 

.............................................................. 

 

 

 

poezia „APRIL” de  Şt. O. Iosif (Ştefan 

Octavian Iosif) din volumul POEZII. 

Identifică imaginile artistice din strofele 

citite. 

-prima strofă:................................. 

- a treia strofă:................................ 

Citeşte primele două strofe din poezia 

„RAPSODII DE TOAMNĂ” de George 

Topârceanu, din volumul „Versuri”. 

Identifică  imaginile artistice din ele. 

-prima strofă.............................. 

- a doua strofă........................... 

 

 

Citeşte primele două strofe din poezia 

„BALADA UNUI GREIER MIC” de 

George Topârceanu, din volumul 

„Versuri”. 

Alege, prin încercuire,  figura de stil 

întîlnită în aceste versuri: 

a. comparaţie   b. epitet   c. metaforă 

Citeşte primul dialog din capitolul I al 

romanului „LA MEDELENI” de Ionel 

Teodoreanu. 

Explică ce rol au semnele de punctuaţie 

astfel: 

-primul semn de întrebare.............. 

- semnul întrebării şi semnul mirării 

alăturate.............................................  

 

Citeşte din romanul „LA MEDELENI” de 

Ionel Teodoreanu paragraful de la pag. 98,  

care începe astfel:  

„Lui Dănuţ îi bătea inima repede....” 

Identifică ce formă a descrierii este 

folosită încercuind răspunsul corect: 

a. descrierea ştinţifică  b. portretul moral 

c. protretul fizic 

Dă două argumente din text. 

 

Citeşte din romanul „LA MEDELENI” de 

Ionel Teodoreanu paragraful de la pag. 98,  

care începe astfel:  

„Lui Dănuţ îi bătea inima repede....” 

 

 Identifică în text o figură de stil învăţată. 

Argumentează cu  două exemple. 

- figura de stil....................................... 

-ex.1........................................................... 

- ex. 2.......................................................... 

Citeşte din romanul „LA MEDELENI” de 

Ionel Teodoreanu paragraful de la pag. 

165,  care începe astfel:  

„Într-un ungher, stranii instrumente......” 

 Precizează ce formă a descrierii (tablou 

sau portret) a folosit autorul. 

Argumentează-ţi răspunsul cu două 

epitete regăsite în text. 

- modul de expunere........................... 

- 2 epitete....................................... 

.................................................................. 

 

 

 

Citeşte din romanul „LA MEDELENI” de 

Ionel Teodoreanu paragraful de la pag. 89,  

care începe astfel: „Herr Direktor îmbrăcat...” 

 

Precizează ce formă a descrierii-portret ai 

regăsit în text. Argumentează cu două 

exemple. 

-forma portretului................................. 

- ex.1....................................................... 

Citeşte din romanul „LA MEDELENI” de 

Ionel Teodoreanu primele trei replici de la 

pag. 67. 

1.Precizează modul de expunere folosit de 

autor. 

........................................................................ 

2. Explică rolul punctelor de suspensie 

întîlnite în text. 

............................................................................ 



 

 

- ex.2......................................................... 

 

Citeşte, din romanul „LA MEDELENI” de 

Ionel Teodoreanu, paragraful de la pag. 65,  

care începe astfel:” După ce plecă Olguţa...” 

Precizează ce mod de expunere a folosit 

autorul în ultima frază. Ce verb din text te-

a determinat să faci această alegere? 

-modul de expunere..................................... 

- verbul......................................................... 

 

 

Citeşte, din romanul „LA MEDELENI” de 

Ionel Teodoreanu, paragraful de la pag. 65,  

care începe astfel:” Când cerul e albastru....” 

Identifică modul de expunere folosit 

precizând numele personajului. 

-numele personajului............................ 

- modul de expunere.............................. 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, paragraful de la pag. 8: 

„În anul în care începe povestirea 

noastră[...]să-i numească „Cireşarii”.” 

Precizează care este modul de expunere 

folosit de autor. Argumentează numind o 

caracreristică a modului de expunere 

denumit. 

-mod de expunere.................................... 

- caracteristică........................................ 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, primul paragraf de la pag. 

66: „Moş Timofte [...] tradiţiile sale folclorice”. 

Precizează care este modul de expunere 

folosit de autor. Argumentează numind o 

caracreristică a modului de expunere 

denumit. 

- mod de expunere................................ 

- caracteristică....................................... 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, cele trei paragrafe de la 

pag. 74, care încep astfel: „Dar împăratul, în 

loc s-o primească fericit [...]” 

În textul dat există două moduri de 

expunere. 

Denumeşte-le şi dă exemple (oral) din text. 

Modurile de 

expunere:..................................... 

........................................................................... 

 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă,  primul paragraf din 

capitolul XVIII (pag. 339).  

Precizează care este modul de expunere 

folosit de narator încercuind litera 

corespunzătoare alegerii făcute: 

a. naraţiune  b. portret   c. tablou 

 

 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, primul paragraf de la 

pag. 16.  

Precizează care este modul de expunere 

folosit şi explică (oral ) la ce anume se referă 

textul citit. 

 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, ultimile cinci replici ale 

dialogului de la pag. 18.  

Explică rolul următoarelor semne de 

punctuaţie: 

[?]   ....................................................... 

[...]  ....................................................... 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, primul paragraf de la 

pag. 19. 

Precizează modul de expunere folosit de 

autor 

-modul de expunere....................................... 

 

 

 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, cele 8 rânduri din 

fragmentul de text care începe astfel: „- La 

urma urmei ce vrei [...]” 

Precizează modul de expunere folosit de 

autor. Argumentează (oral) numind două 

caracteristici ale modului de expunere ales. 

mod de expunere....................................... 



 

 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, primul paragraf de la 

pag. 153 

Precizează modul de expunere folosit de 

autor. Argumentează alegerea făcută prin 

denumirea unei caracreristici a respectivului 

mod de expunere. 

-mod de expunere........................................ 

-caracteristică.............................................. 

 

Citeşte, din romanul „CIREŞARII” de 

Constantin Chiriţă, cele două replici ale 

dialogului  de la pag.228, care încep astfel: - „-

Aţi văzut?! Ucigaşilor! ...” 

Explică ce rol au semnul întrebării şi cel al 

mirării punse unul lângă altul: ?! 

rol [?!]....................................................... 

 

 

Citeşte fabula „Cei doi prieteni” din volumul 

„Furnica şi porumbiţa” de Lev Tolstoi. 

Precizează modurile de expunere folosite de 

autorul rus. Spune câte o caracteristică 

pentru fiecare mod  de expunere precizat. 

Modurile de expunere................................. 

 

Citeşte ultima replică a dialogului din 

fabula „Leul, lupul şi vulpea” din volumul 

„Furnica şi porumbiţa” de Lev Tolstoi. 

Explică (oral) rolul celor două puncte [:] din 

replica citită. 

 

Citeşte fabula „Cei doi prieteni” din volumul 

„Furnica şi porumbiţa” de Lev Tolstoi. 

Precizează modurile de expunere folosite de 

autorul rus. Argumentează, cu câte o 

caracteristică,  fiecare mod  de expunere 

precizat. 

Modurile de expunere................................. 

Citeşte fabula „Păunul” din volumul 

„Furnica şi porumbiţa” de Lev Tolstoi. 

Precizează modurile de expunere folosite de 

autorul rus. Argumentează, cu câte o 

caracteristică,  fiecare mod  de expunere 

precizat. 

Modurile de expunere................................. 

Citeşte, din volumul „Năluca” de Cezar 

Petrescu, primul paragraf de la pag. 18. 

Precizează modul de expunere utilizat de 

autor. Ce verb din text te-a determinat să 

faci alegerea modului de expunere? 

-modul de expunere.................................. 

- verbul...................................................... 

 

Citeşte Citeşte, din volumul „Năluca” de 

Cezar Petrescu, replica de la pag. 76, care 

începe astfel: „- Scoal’ , bădie Zaharia…..” 

Explică (oral) rolul apostrofului [‘] din text. 

 
 


